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Styresak 41-2006 Ny inntektsfordelingsmodell Helse Nord – Vedlegg 1 
 
 
 
HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR 
SOMATISK VIRKSOMHET 
 
Vedlagt følger notat vedrørende ny inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet i Helse 
Nord. Notatet er utarbeidet av professor Terje P Hagen i samarbeid med Helse Nord RHF. Det 
tas sikte på å behandle modellen i styret for Helse Nord RHF i junimøte 2006. Notatet 
skisserer flere valg av fordelingskriterier og vekter for fordeling av rammetilskudd. I dette 
høringsbrevet redegjøres det for administrativ innstilling i Helse Nord RHF. Helseforetakene 
bes komme med innspill på modellen innen 1.juni 2006. 
 
Inntektsrammen til helseforetakene er i dag fordelt med utgangspunkt i den fylkeskommunale 
fordelingen slik den var ved helsereformen i 2002. Det er senere gjort endringer knyttet til nye 
oppgaver, geografisk ansvar, funksjonsendringer og noen vurderinger knyttet til produktivitet.  
 
Styret for Helse Nord RHF besluttet våren 2005 at det skulle gjennomføres et arbeid for å 
utvikle en ny inntektsfordelingsmodell i Helse Nord. Arbeidet med å utvikle en 
inntektsfordelingsmodell startet høsten 2005. 
 
Formålet med dette arbeidet er å: 
 

• Vurdere om dagens ressursfordeling er rettferdig 
• Stimulere til effektiv ressursbruk 
• Sikre at ”pengene følger pasienten” 
• Oppdatere inntektsfordeling ved funksjonsfordeling 

 
Det ble etablert en referansegruppe for arbeidet som består av Finn Henry Hansen, Olav 
Helge Førde, Jann-Georg Falch og Tove Skjelvik. Professor Terje P Hagen har stått for 
analyser og beregninger. I prosessen har det vært gjennomført møter med økonomiledere og 
direktører for helseforetakene.  
Det legges her frem et forslag til en første versjon av ny inntektsfordelingsmodell. Det 
foreslås å legge den til grunn som en del av beslutningsgrunnlaget for budsjett 2007. Første år 
vil en kun gi modellen begrenset effekt på fordelingen av basisrammetilskuddet. 
 
Modellen er kvalitetssikret av SINTEF Helse. Rapporten til SINTEF ligger vedlagt. Denne 
rapporten er levert 24.april 2006, og det har derfor ikke vært tid til å behandle og innarbeide 
de innspill den inneholder innen høringsnotatet er sendt ut. Helse Nord RHF vil behandle 
Sintef-rapporten parallelt med høringsrunden, og de valg som skisseres i dette notatet kan 
derfor endres også som følge av dette arbeidet. Sintef rapporten er et godt grunnlag for videre 
utvikling av modellen. 
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1 Generelt 
Utforming av inntektsfordelingsmodeller for helseforetak er komplisert fordi foreliggende 
data som kan beskrive behov og kostnadsnivå ved helseforetakene er mangelfulle. Det samme 
gjelder kunnskap og data som kan beskrive årsaksforhold med hensyn til forventede og 
observerte forskjeller. Å finne gode data, analysemodeller og tilnærmingsmåter som er egnet 
til formålet, er en utfordring. Til syvende og sist vil man måtte foreta mer eller mindre 
pragmatiske valg når det gjelder enkeltelementer i modellen. 

2 Inntektsfordelingsmodeller 
Når en skal utvikle inntekstfordelingsmodell for helseforetakene er det to hovedalternativer å 
velge mellom. I rendyrket form er dette:  
 
a) Aktivitetsbasert modell  
b) Befolkningsbasert modell  
 
I modell a) er helseforetakene rendyrkede produksjonsenheter som får betalt i henhold til 
avtale. Her er det mange modeller for hvordan avtalene utformes med hensyn til 
produksjonsomfang og betaling. Ytterpunktene er avtalt produksjon til fast ramme på den ene 
siden og stykkprisfinansiering uten grenser for produksjonsomfang på den annen. Modeller av 
typen a) kalles også bestiller-utfører modeller. 
 
I modell b) har foretaket ansvar for å skaffe til veie spesialisthelsetjenester til befolkningen i 
et definert opptaksområde. Dette kan gjøres gjennom egenproduksjon, men også suppleres 
med kjøp av tjenester ved andre foretak eller hos private aktører. Budsjettrammene til 
foretaket setter da rammene for helsetjenestetilbudet til befolkningen i opptaksområdet. 
Hovedprinsippet i denne type modeller er at inntektene skal fordeles mellom helseforetakene 
slik at de er i stand til å gi sine innbyggere et likeverdig helsetilbud. Det betyr ikke 
nødvendigvis at det skal gis likt beløp per innbygger. Helseforetakene kan stå overfor ulike 
etterspørsels- og kostnadsforhold som gir ulikheter i utgiftsbehov mellom foretakene1. 
Modeller av typen b) kalles også behovsbaserte modeller.  
 
Hovedforskjellene mellom de to modellene for inntektsfordeling er altså at i modell a) er 
inntektene kun knyttet til egen produksjon, mens i modell b) har helseforetakene et 
befolkningsansvar, og inntektsfordelingen må fange opp eventuelle forskjeller i behov for 
spesialisthelsetjenester mellom opptaksområdene. Dette gir ulike utfordringer med hensyn til 
utforming av modell for inntektsfordeling mellom helseforetak, for eksempel vil man i modell 
b) måtte ha en eller annen form for gjestepasientoppgjør på helseforetaksnivå. Men samme 
type problemstillinger vil kunne være aktuell i begge hovedmodellene, for eksempel knyttet 
til hvordan håndtere variasjoner i observerte enhetskostnader mellom helseforetakene, dvs 
kompensere for ”naturlige” kostnadsulemper. 
 
Valg av inntektsfordelingsmodell er ikke et valg mellom to rendyrkede modeller, elementer 
fra de to hovedmodellene kan kombineres. Forslaget til modell for Helse Nord er en 
kombinasjonsmodell.  

3 Hovedelementer i forslaget til modell  
Oppsummert består forslaget til budsjettmodell for Helse Nord av følgende hovedelementer: 
 
• Delvis aktivitetsbasert finansiering (bruker 40 % i forslaget).  
• Delvis befolkningsbasert inntektsfordeling 
                                                 
1 Like behovsjusterte inntekter er ikke automatisk det samme som lik tilgang til tjenester fordi det kan være 
effektivitetsforskjeller mellom foretakene. 
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o Behovskomponent 
o Kostnadskomponent 
o Mobilitetskomponent 

 

3.1 Aktivitetsbasert del 
Forslaget til budsjettmodell for Helse Nord er en blandingsmodell som kombinerer et 
befolkningsansvar med delvis stykkprisfinansiering. Dette er likt med den nasjonale 
inntektsfordelingsmodellen. Det er forutsatt at hovedprinsippene i inntektsfordelingsmodellen 
for de regionale helseforetakene er lagt til grunn for den regionale modellen. I prinsippet er 
det ikke en nødvendig videreføring, i og med at ISF-refusjonene og poliklinikk refusjonene 
utbetales til de regionale helseforetakene og ikke til helseforetakene. Men det å etablere et 
regime med egne regionale interne ISF priser i Helse Nord vil kreve oppbygging av et stort 
sentralt apparat i Helse Nord RHF for å håndtere det. Hvis en i fremtiden ønsker å utvikle en 
renere bestiller/utfører modell vil dette kunne bli aktuelt. I dagens situasjon anses det verken 
formålstjenlig eller økonomisk forsvarlig å etablere et eget regionalt ISF regime.  
 
Aktivitetsbasert finansiering innebærer en sterkere stimulans til aktivitetsvekst og derfor også 
til samlet kostnadsvekst. Så lenge marginalkostnaden er over stykkprisrefusjonen (ex 40 %), 
vil dette representere en utfordring i forhold til det samlede kostnadsnivået i Helse Nord.  
 
I modellen er det produserende helseforetak som er mottar ISF-inntektene.  ”Betalende HF” 
får en reell gjestepasientpris på 40 % pluss tap av tilsvarende inntekt. Dette innebærer i 
realiteten at det er samme pris enten en pasient behandles i et annet HF i Helse Nord eller om 
pasienten sendes ut av regionen.  
 

3.2 Befolkningsbasert del 
Den delen av inntektene som ikke fordeles etter aktivitetsnivå (basert på DRG-produksjon og 
poliklinisk virksomhet), fordeles basert på prinsippet om at hvert helseforetak har et definert 
opptaksområde og at foretaket har et ansvar for å sikre befolkningen i opptaksområdet tilgang 
til nødvendige spesialisthelsetjenester. Det er denne delen av budsjettmodellen som beskrives 
og drøftes i notatet. Den grunnleggende forutsetningen i den befolkningsbaserte delen av 
modellen er, i likhet med modellen for statens finansiering av de regionale helseforetakene, 
utjevning av utgiftsbehov. Befolkningsbaserte finansieringsmodeller for 
spesialisthelsetjenesten bygger således på elementer i inntektssystemet for 
kommunene/fylkeskommunene. Utgiftsutjevningen skal kompensere for forskjeller i 
(ufrivillige) etterspørsels- og kostnadsforhold og som skaper forskjeller i beregnet 
utgiftsbehov (NOU 2005: 18). 
 
Prinsipper bak den befolkningsbaserte delen av modellen er: 
 
• Helseforetakene får et ”sørge-for” ansvar for befolkningen i sitt område. 
• Totalrammen fordeles mellom helseforetakene etter befolkningens behov for 

helsetjenester (utgiftsbehov). 
• Må ha gjestepasientoppgjør også mellom helseforetakene i helse Nord, i tillegg til 

oppgjørsordning i forhold andre regioner og private. 
• Andre faktorer som har betydning for utgiftsnivå/kostnadsnivå (spesielle funksjoner etc), 

håndteres på siden av modellen (dersom kostnadene er kjent), eller bygges inn som et eget 
element i fordelingsmodellen (dersom kostnadene er ukjent, men kan knyttes til gitte 
kriterier). Dersom man ikke har empirisk grunnlag for fastsettelse av tilskudd (ukjent og 
ikke kan knyttes til gitte kriterier) må tilskudd baseres på skjønn. 
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Kompensasjon for forskjeller i etterspørsel etter eller behov for spesialisthelsetjenester 
mellom opptaksområdene diskuteres i kapittel 2 i rapporten som omhandler 
behovskomponenten. Kompensasjon for forskjeller i produksjonskostnader diskuteres i 
kapittel 3 som omhandler kostnadskomponenten. Håndtering av gjestepasientproblematikken 
diskuteres i kapittel 4 om mobilitets-/funksjonskomponenten.  

4 Bruk av modellen og videre utvikling 
Forslaget til inntektsfordelingsmodell slik den foreligger, er gjennomgått og vurdert av to 
forskere ved Sintef (se vedlegg). 
I all hovedsak gir Sintef positiv tilbakemelding på så vel det arbeid som er utført som de 
valg/presiseringer som er gjort. Rapporten fra Sintef gir i tillegg nyttige innspill til videre 
utviklingen og forbedring av modellen. 
 
I arbeidet med modellen ble det foretatt flere analyser, blant annet på bakgrunn av rapport fra 
Helse Finnmark, for å innarbeide de forholdene som er spesifikke for Finnmark. (Klima, 
lange avstander og lav befolkningstetthet). Modellene klarte ikke få fange opp slike spesielle 
forhold.  
 
Versjon 1 av modellen gir følgende resultat: 
 

− Helse Finnmark HF skal på sikt reduseres med   50  mill kroner 
− UNN HF skal på sikt reduseres med      94 mill kroner 
− Hålogalandssykehuset HF skal på sikt tilføres   22 mill kroner 
− Nordlandssykehuset HF skal få sikt tilføres    65 mill kroner 
− Helgelandssykehuset skal på sikt tilføres    56 mill kroner 

 
I erkjennelsen av at Finnmark står overfor særskilte utfordringer og forventninger om økt 
aktivitet (og derved økt befolkning i fylket) foreslår vi i denne første versjonen å legge inn et 
skjønnsmessig beløp på 50 mill kroner i modellen. Versjon 1 av inntektsfordelingsmodellen 
gir da som resultat at: 
 

− Helse Finnmark HF skal beholde den basisrammen som foretaket er tildelt i dag. 
− UNN HF skal på sikt reduseres med    110 mill kroner 
− Hålogalandssykehuset HF skal på sikt tilføres   13 mill kroner 
− Nordlandssykehuset HF skal få sikt tilføres    54 mill kroner 
− Helgelandssykehuset skal på sikt tilføres    49 mill kroner 

 
I det videre arbeidet med å utvikle modellen skal en ta for seg: 

− Begrunnelse og behov for skjønnstilskott til Helse Finnmark 
− Vurdere om de midlene som fordeles utenfor modellen skal legges i den store potten 

til fordeling 
− Vurdere behovet for å kompensere for særskilte funksjoner i tillegg til fordeling av 

”kostnadskomponenten” (tidligere regionsykehustilskott) 
− Vurdere den omleggingen av ISF systemet som er gjennomført pr. 01.01 2006 opp 

mot kostnadskomponenten 
− Gjennomgå fordelingen knyttet til ”langliggere”, og besvare spørsmålet om dette 

allerede ivaretatt i kostnadskomponenten 
− Se på forholdet mellom poliklinisk virksomhet og intern mobilitet/funksjonsfordeling 
− Oppdatere grunnlaget for internt oppgjør for laboratorieprøver 
− Vurdere størrelsen på kostnadskomponenten 
− Utvikle forskningsdelen slik at RHF gis bedre muligheter til aktiv styring av 

forskningen 
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Med dette som utgangspunkt legges det her frem en første versjon av 
inntektsfordelingsmodellen som skal danne grunnlag for budsjettrammer 2007. 

5 Prinsipper for inntektsmodell 
Forslaget til inntektsfordelingsmodell baserer seg på følgende prinsipper 

• ”Sørge for ansvar” legges til HF etter tildelt opptaksområde 
• Modellen avgrenses i første omgang til somatikk 
• Finansieringsmodellen setter HF-ene i stand til å tilby befolkningen i sitt 

opptaksområde et likt tilbud av spesialisthelsetjenester gjennom å korrigere for behov 
og kostnader 

• Ressursfordeling til andre funksjoner som psykiatri, ambulanse, rus og 
pasienttransport videreføres 

• Midler til avskrivninger, videreføre og utvikle dagens regime   
 
Arbeidet er begrenset i første omgang til å gjelde somatisk virksomhet. Dette er et felt hvor 
det finnes økonomisk informasjon som er egnet for denne type tilnærming. Det betyr at 
ressurser til psykiatri, rusbehandling, pasienttransport og prehospitale tjenester (ambulanse) 
foreslås videreført på dagens nivå. Rusbehandling og pasienttransport er dessuten nye 
oppgaver som er fordelt etter den best kjente informasjon i dag, der er det ikke behov for 
samme revurdering av tildelingen. 

6 Ramme til fordeling 
Basisrammen er i dag fordelt i tråd med tidligere fylkeskommunal fordeling med noen 
korreksjoner. Rammen var ikke fordelt på formål, dvs psykiatri, somatikk, rus og prehospitale 
tjenester. Ved innføring av en ny modell for fordeling av ramme til somatikk har det vært 
nødvendig å beslutte hvilken ramme som skal fordeles innenfor modellen. Dette arbeidet har 
vært vanskelig i forhold til avgrensning av status og utgangspunkt. 
 
I tett dialog med helseforetakene er den historiske rammefordelingen fordelt på følgende 
funksjoner: 
 

• Ambulanse 
• Luftambulanse 
• Syketransport/transport av helsepersonell 
• Psykisk helsevern 
• Rusbehandling 
• Midler til kapitalkostnader 
• Somatikk 

 
For å beslutte rammen er det tatt utgangspunkt i regnskap og budsjett pr funksjon. Det har 
vært nødvendig å foreta noen korrigeringer for å skjerme prioriterte områder som rus og 
psykisk helsevern. Tabellen under viser fordeling av basisramme i 2006 pr funksjon ex 
somatikk: 
 
Rammefordeling pr funksjon Finnmark UNN Hålogaland NLSH Helgeland Sum 
Ambulanse 71 720 000       76 896 000       56 271 000      58 932 000      49 233 000      313 052 000     
Luftambulanse 12 849 000       5 924 000         -                   10 200 000      7 917 000        36 890 000       
Pasienttransport/Transport av helsepersonell 808 000            1 873 000         565 000           481 000           2 083 000        5 810 000         
Psykisk helsevern 145 147 000     380 296 000     118 778 000    354 966 000    75 955 000      1 075 142 000  
Rus 14 062 000       59 611 000       41 627 000      15 536 000      7 789 000        138 625 000     
Midler til kapitalkostnader 41 600 000       121 900 000     53 600 000      75 100 000      38 800 000      331 000 000     
Sum basisramme ex somatikk 286 186 000     646 500 000   270 841 000  515 215 000  181 777 000    1 900 519 000   
 
Denne rammefordelingen forslås videreført i ny modell. 
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Ramme til somatisk virksomhet er kr 3 341 946 000,-.  
 
Dagens fordeling av somatikk-rammen er slik: 
 

Finnmark UNN Hålogaland NLSH Helgeland Sum
Somatikk - fordeling justert budsjett 2006 375 497 000  1 482 877 000  462 693 000    667 619 000    353 260 000    3 341 946 000   

6.1 Fordeling av inntekter til å betjene kapitalkostnader. 
Investeringer i helseforetakene aktiveres og kostnadene fremkommer i HF enes regnskaper 
som avskrivninger og renteutgifter. Finansieringen av disse kostnadene vil enten håndteres av 
foretaket (hovedregel) eller i en kombinert modell hvor HF, RHF og eventuelt HOD bidrar til 
langsiktig finansiering av dem. Frem til nå er alle kostnader som følger av investeringer i 
helseforetakene i Helse Nord i hovedsak finansiert og belastet de enkelte foretak med ett 
unntak. Når det gjelder gjennomføring av den nasjonale opptrappingsplanen for psykiatri, er 
det etablert et eget regime internt i Helse Nord hvor RHF tildeler midler til HF når nybyggene 
i opptrappingsplanen tas i bruk.  
  
Helse Nord RHF ble i 2004 tildelt 331 mill kroner i basisrammen til å betjene 
kapitalkostnader.  
De 331 mill kronene ble fordelt mellom helseforetakene i styresak 37/2004 med basis i en 
modell hvor 50% ble fordelt med utgangspunkt i historiske kapitalkostnader og 50% ut fra 
aktivitet i foretakene.    
 
Resultatet av denne modellen ble slik: 
 
 Helse 

Finnmark 
UNN HF Hålogalands 

sykehuset 
Nordlands 
sykehuset 

Helgelands 
sykehuset 

Sum 

 41,6 121,9 53,6 75,1 38,8 331
 
Bakgrunnen for at en valgte en slik modell hvor midlene fordeles til HF er at en vil bygge opp 
under HF-styrenes rolle ved å gi dem en reell mulighet til å foreta avveininger mellom 
investeringer og drift. Det ledelsesmessige aspektet er viktig ved at det er en sammenheng 
mellom beslutning, tiltak og konsekvens. Dette har vært vellykket i Helse Nord, foretakene 
har stort fokus på konsekvensene av investeringsbeslutninger. 
 
I en fremtidig inntektsmodell er det i tillegg nødvendig å gi styret for Helse Nord RHF et 
økonomisk virkemiddel til å styre og støtte opp under strategiske prosjekter og tiltak, som det 
ønsker å realisere. Dette kan løses ved at styret i de årlige budsjett fordeler vekst (eventuelt 
kun priskompensasjon) til enkelt HF ut fra en strategisk plan for utvikling av foretaksgruppen. 
Ut fra de beslutninger som er fattet så langt vil dette bety at styret tildeler årlig vekst i denne 
delen av basisinntekten, de nærmeste årene, til Nordlandssykehuset og Hålogalandssykehuset 
for å gjøre dem i stand til å betjene deler av de økte kostnadene som følger av de 
investeringsbeslutninger som er fattet. 
   

7 Inntektsfordelingsmodell 
I den foreslåtte inntektsfordelingsmodellen fordeles basisramme etter 4 prinsipper og i to 
trinn. 
 
I trinn 1 fordeles ramme til: 

1. Særskilte funksjoner (regionfunksjoner som er rammefinansiert).  
2. Aktivitetskomponent (ISF refusjon m.m.) 
3. Behovskomponent 
4. Kostnadskomponent 
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I trinn 2 korrigeres det for intern mobilitet i regionen. Fordi all behandling ikke foregår i det 
helseforetak hvor pasienten er hjemmehørende ifht bostedskommune må det korrigeres for 
intern mobilitet.  
 

7.1 Finansiering av særskilte funksjoner 
I en modell som baserer seg på objektive fordelingskriterier er det nødvendig å finansiere 
noen funksjoner særskilt utenfor modellen. Som utgangspunkt er kriteriet for særskilt 
finansiering at det er en regionfunksjon som ikke er ISF-finansiert, eller at det er 
prosjekter/opptrapping som etter hvert er tenkt faset inn i generell modell. Helseforetakene 
har på oppfordring kommet med forslag til funksjoner som krever særskilt finansiering. Etter 
en vurdering er administrasjonens innstilling at følgende funksjoner skal gis særskilt 
finansiering: 
 
Særskilt funksjon Finnmark UNN Hålogaland NLSH Helgeland Sum
Svalbard 13 000 000       13 000 000       
Barentssamarbeid 600 000                 600 000            
Pasienttelefon 650 000           650 000            
Regional AMK 5 000 000         5 000 000         
Arbeids- og miljømedisinsk senter 10 000 000       10 000 000       
Nevromuskulært kompetansesenter 2 900 000         2 900 000         
Senter for smittevern 3 500 000         3 500 000         
Fagplan for geriatri/rehab/habilitering/diabetes/re 2 800 000              10 125 000       3 000 000        7 150 000        3 000 000        26 075 000       
Utdanning/undervisning 819 000                 65 466 000       1 246 000        918 000           951 000           69 400 000       
Forskning 10 458 000       10 458 000       
TNF-hemmere 10 153 000            16 105 000       12 106 000      13 546 000      10 345 000      62 255 000       
Sum særskilte funksjoner 14 372 000           136 554 000   16 352 000    22 264 000    14 296 000      203 838 000     
 
Med særskilt fordeling av kr 203 838 000,- gir dette kr 3 138 108 000,- som fordeles til 
somatikk gjennom foreslått fordelingsmodell. 

7.2 Behovskomponent 
Som grunnlag for å foreslå fordelingskriterier for behovskomponenten er det foretatt en rekke 
regresjonsanalyser av forbruket av helsetjenester ifht 25 ulike forklaringsvariabler som alder, 
dødelighet, utdanningsnivå, legedekning osv. For en fullstendig oversikt over 
forklaringsvariable vises det til tabell 2.2 i vedlagte rapport. Det er lagt særlig vekt på 
analyser av variable som kan tenkes å fange opp trekk ved etterspørsel etter helsetjeneste i 
Nord-Norge. Analysen er kjørt for landet som helhet og bare for Helse Nords kommuner. 
Analysen viser at aldersvariablene gir stabile resultater. I tillegg gir andel uføre, andel 
sosialhjelpsmottakere, andel anmeldte voldsforbrytelser og andel døde siste to år signifikante 
estimater. De særskilte nord-norske variablene gir ikke signifikante resultater.  
 
På grunnlag av analyseresultatene er det etablert to alternative kostnadsvekter for 
behovskomponenten, jfr tabell 2.5 i vedlagte rapport.  
 
Kriteriene er knyttet til befolkning i opptaksområdet og egenskaper ved den som: 

• Alderssammensetning 
• Uføregrad/sosialhjelp/antall voldsanmeldelser 
• Dødelighet (siste 2 år) 

 
Helse Nord innstiller på å følge anbefalingen i rapporten om å legge til grunn Modell 1 L for 
fordeling av behovskomponenten. Dette valget er gjort fordi analyseresultatene for 
landsmodellen er mer stabil enn for den nord-norske modellen i og med at den benytter et 
større datamateriale. Det kan også reises spørsmål ved hvorvidt sammenhengen mellom sosio-
økonomiske variable og behov skal være annerledes i Nord-Norge enn resten av landet. 
Modell 1 NN fordeler en stor andel av behovskomponenten basert på en enkeltvariabel 
(dødelighetskriteriet), og modellen blir derfor veldig følsom for målefeil i denne variabelen. 
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Et argument som også taler for modell 1 L er at denne gir en bedre tilpasning til dagens 
forbruksmønster, og den nord-norske modellen vil derfor forsterke omfordelingseffekt 
mellom helseforetakene.  
 
Modell 1 L gir følgende kostnadsvekter for behovskomponenten: 
 
Variabler Modell 1 L 
0-4 år 0,055 
5-19 år 0,031 
20-39 år 0,108 
40-64 år 0,228 
65-74 år 0,106 
75-89 år 0,173 
90 + år 0,018 
Uføre 0,135 
Sosialhjelp 0,033 
Dødelighet3 0,071 
Vold 0,042 
Sum 1,000 
 
Andel av somatikkrammen som fordeles ved hjelp av behovskomponenten bestemmes av 
dimensjonering av kostnadskomponenten, jfr punkt 7.3. Gitt de valg Helse Nord RHF 
innstiller på gir dette en fordeling av behovskomponent og kostnadskomponent på 
henholdsvis 74,4 % og 25,6 % av rammen. I tillegg trekkes det ut 52 mnok til strukturtilskudd 
før fordeling via modell. Tabellen under viser hvordan rammen til somatikk skal fordeles: 
 

Ramme 
Særskilt fordeling 203 838 000          
Kostnadskomponent 789 857 536          
Behovskomponent 2 295 523 464       
Strukturtilskudd 52 727 000            
Sum somatikk 3 341 946 000        
 
Behovskomponenten fordeles slik mellom helseforetakene (tall i 1000 kr): 
 
HF Behovskomponent Andel
Helgeland 403 455                     18 %
Nordland 487 233                     21 %
Hålogaland 495 440                     22 %
UNN 549 384                     24 %
Finnmark 360 012                     16 %
Sum 2 295 523                  100 %  
 
 
 

7.3 Kostnadskomponent 
Sykehusene har i utgangspunktet ikke like forutsetninger for å drive pasientbehandling selv 
etter korreksjon for variasjon i pasienttyngde gjennom DRG-systemet. Dette skyldes bl.a. 
variasjoner i undervisningsbelastning, forskningsaktivitet, funksjoner og strukturelle forhold. 
For å skape like forhold er det nødvendig å kompensere for disse kostnadene utover rene 
behandlingskostnader. Det er spesielt Universitetssykehuset Nord-Norge som har høye 
kostnader som det er nødvendig å kompensere for, og i den sammenhengen kan 
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kostnadskomponenten i stor grad erstatte det tidligere regionsykehustilskuddet som nå gis 
som rammetilskudd. 
 
Det er gjennomført regresjonsanalyser av kostnadsvariasjoner mellom sykehusene. For 
detaljer vedrørende forklaringsvariabler vises det til kapittel 3 i vedlagte rapport. Analysene 
som er utført gir relativt stabile resultater for følgende faktorer: 
 

• Ulik struktur (antall sykehus/akuttmottak pr 1000 innbyggere) 
• Ulike oppgaver 

o Forskning 
o Utdanning 
o Ulik pasientsammensetning som ikke fanges opp av DRG-systemet (foreslått 

målt ved antall langtidsliggedager) 
 
Argumentet for å kompensere for strukturkostnader (antall akuttmottak pr 1000 innbyggere) 
er at helseforetakene av ulike grunner ikke står fritt til selv å velge struktur. Antall 
akuttmottak må et stykke på vei betraktes som en størrelse som er upåvirkelig for 
helseforetakene i dag. Helse Nord RHF ønsker å kompensere for strukturkostnadene. Et 
alternativ kan være å delvis kompensere for strukturkostnader. Strukturkostnader er gitt som 
strukturkostnad pr DRG-poeng. Tabellen under viser ulike alternativer for å kompensere for 
dette: 
 

 

(A) 
Strukturkostnad 

per DRG-
poeng 

(B) 
Korrigerte 
opphold 
(2004) 

(C) 
Fullt 

struktur-
tilskudd 

(1000 kr) 

(D) 50% 
struktur-
tilskudd 

(1000 kr) 

(E) 
Fullt struktur-

tilskudd x 
konsentrasjons-

index 
Helgeland (3sh) 1 839 16591 30511 15255 19832
Nordland (2 sh) 716 29314 20991 10495 5248
Hålogaland (3 sh) 1 535 21051 32304 16152 20997
UNN (1 sh) 0 45847 0 0 0
Finnmark (2 sh) 985 14060 13853 6926 6650

 
 
Det vises til vedlagte rapport for en videre drøfting av alternativene. Helse Nord RHF 
innstiller på å følge anbefalingene i vedlagte rapport om å benytte en konsentrasjonsindeks for 
å korrigere for det forhold at Nordlandssykehuset har en stor del av produksjonen sin 
konsentrert til ett sykehus, og derfor ikke er utsatt for tilsvarende kostnadsulempe som de 
helseforetakene som har flere akuttsykehus med mindre opptaksområde. Helse Nord RHF 
innstiller derfor på å kompensere for strukturkostnader tilsvarende modell E fullt 
strukturtilskudd, men korrigert med konsentrasjonsindeks. 
 
Somatikkrammen justeres av dette for kr 52 727 000 til struktur. 
 
I analysene er det satt opp fire alternativer for beregning av kostnadskomponenten (utenom 
strukturtilskuddet). To er basert på uveid regresjonsanalyse (alternativ 1) og to basert på veid 
regresjonsanalyse (alternativ 2). Forskjellen mellom de to er at undervisning inngår med 1/3 
og 1/6 av empirisk vekt fordi assistent- og turnuslegeårsverk genererer inntekter (usikkert 
hvor stor). Det har stor betydning for kriterienes andel av kostnadskomponenten om en velger 
alternativ 1 eller 2 og veid eller uveid analyse. Helse Nord ønsker å legge til grunn den veide 
analysen fordi det i første rekke er store sykehus som har forskning og undervisning av 
betydelig omfang, og store sykehus vektlegges mer enn små sykehus i veid regresjon. 
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Det finnes ikke godt grunnlag for å foreta valg mellom de to alternativene for veid analyse. 
Utifra en ren skjønnsmessig vurdering har Helse Nord kommet til at vi ønsker å legge til 
grunn alternativ 1 hvor undervisning inngår med 1/3 empirisk vekt. Dette gir følgende vekter i 
kostnadskomponenten: 
 
Kostnadskrevende 
pasienter 

0,362 

Forskning 0,340 
Undervisning 0,298 
 
Dimensjonering av kostnadskomponenten  
Dimensjonering av kostnadskomponenten følger den metode som er skissert i pkt.5.2 i 
vedlagte notat av Terje Hagen. Med 40% ISF-andel tilsier dette en kostnadskomponent på 
25,6 % av ramme til somatikk. 
 
Dette gir følgende fordeling av kostnadskomponenten inkludert strukturtilskudd mellom 
helseforetakene: 
 
HF Kost krev pasienter Forskning Undervisning Struktur Sum kostkomponent Andel
Helgeland 11 421                       1 846              23 076               19 832            56 175                          7 %
Nordland 98 321                       30 454            59 579               5 248              193 602                        23 %
Hålogaland 17 813                       -                  28 950               20 997            67 760                          8 %
UNN 158 067                     228 130          96 081               -                  482 278                        57 %
Finnmark 307                            8 121              27 691               6 650              42 769                          5 %
Sum 285 928                     268 552          235 378             52 727            842 585                        100 %  
 

7.4 Mobilitet 
Siden befolkningen ikke bare får tjenester fra ”eget foretak”, må det gjøres korrigeringer for 
intern mobilitet i en inntektsfordelingsmodell basert på objektive kriterier. Det er særskilt 
UNN som er hovedmottaker av gjestepasienter. I dagens fordeling er UNN derfor gitt et 
særskilt tilskudd som kompensasjon for tapte gjestepasientinntekter ved sykehusreformen.  
 
Det argumenteres i Hagens rapport for at gjestepasientprisen kan settes høyere fordi UNN har 
mer kostnadskrevende pasientsammensetning. Det gir store utslag på om det velges 80 eller 
100% DRG-pris (basert på intern gjestepasientstrøm i 2004): 
 
HF 80% DRG-pris 100% DRG-pris
Helgeland (62 507)                      (93 761)                      
Nordland 33 473                       50 209                       
Hålogaland (92 844)                      (139 266)                    
UNN 192 555                     288 832                     
Finnmark (70 676)                      (106 014)                    
Sum -                             -                              
 
 
Helse Nord ønsker ikke å øke gjestepasientprisen til 100% fordi en slik løsning forsterker 
helseforetakenes insentiv til å sende pasienter ut av regionen. For Helgelandssykehuset som et 
grenseforetak kan det også med 80% DRG-pris i mange tilfeller være mer lønnsomt å kjøpe 
behandling i region Midt. Det kan derfor diskuteres om det er behov for å ha en lavere 
internpris i særskilte tilfeller. Helse Nord innstiller på en intern gjestepasientpris som tilsvarer 
prisen helseforetakene betaler for behandling utenfor egen region, dvs 80% av DRG-pris.  
 
Det vil ikke innføres internfakturering som følge av internprising, men rammen vil justeres på 
basis av siste års pasientstrøm. 
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I tillegg til pasientbehandling er UNN leverandør av laboratorietjenester til øvrige 
helseforetak i regionen. Dette er også kompensert i dagens fordeling ifht historisk produksjon, 
og Helse Nord RHF innstiller på at denne produksjonen må kompenseres også i ny modell. 
 
Etter at UNN sluttet å fakturere disse tjenestene, finnes det ikke datagrunnlag for å estimere 
hvor stor kompensasjon skal være. Helse Nord legger derfor til grunn den historiske 
rammejusteringen. Dette utgjør 28,45 mnok som tildeles UNN. 
 
Fra 2007 må Helseforetakene iverksette registrering av lab.tjenester som kan danne 
regningsgrunnlag. 
 

8 Endring av rammefordeling som følge av anbefalt modell 
Oppsummert gir ny inntektsfordelingsmodell følgende fordeling pr helseforetak: 
 
Rammefordeling ny modell
(tall i 1000 kr) Finnmark UNN Hålogaland NLSH Helgeland Sum 
Ambulanse 71 720                   76 896              56 271             58 932             49 233             313 052            
Luftambulanse 12 849                   5 924                -                   10 200             7 917               36 890              
Pasienttransport/Transport av helsepersonell 808                        1 873                565                  481                  2 083               5 810                
Psykisk helsevern 145 147                 380 296            118 778           354 966           75 955             1 075 142         
Rus 14 062                   59 611              41 627             15 536             7 789               138 625            
Midler til kapitalkostnader 41 600                   121 900            53 600             75 100             38 800             331 000            
Sum funksjoner eks somatikk 286 186                646 500          270 841         515 215         181 777           1 900 519        

Svalbard -                         13 000              -                   -                   -                   13 000              
Barentssamarbeid 600                        -                    -                   -                   -                   600                   
Pasienttelefon -                         -                    -                   650                  -                   650                   
Regional AMK -                         5 000                -                   -                   -                   5 000                
Arbeids- og miljømedisinsk senter -                         10 000              -                   -                   -                   10 000              
Nevromuskulært kompetansesenter -                         2 900                -                   -                   -                   2 900                
Senter for smittevern -                         3 500                -                   -                   -                   3 500                
Fagplan for geriatri/rehab/habilitering/diabetes/re 2 800                     10 125              3 000               7 150               3 000               26 075              
Utdanning/undervisning 819                        65 466              1 246               918                  951                  69 400              
Forskning -                         10 458              -                   -                   -                   10 458              
TNF-hemmere 10 153                   16 105              12 106             13 546             10 345             62 255              

Behovskomponent 360 012                 549 384            495 440           487 233           403 455           2 295 523         
Kostnadskomponent inkludert strukturtilskudd 42 769                   482 278            67 760             193 602           56 175             842 585            
Intern mobilitet (70 676)                  192 555            (92 844)            33 473             (62 507)            -                   
Lab.oppgjør (20 320)                  28 457              (2 191)              (3 669)              (2 277)              -                   
Sum somatikk-funksjon 326 157                1 389 228       484 517         732 903         409 141           3 341 946         
 
Denne fordelingen gir følgende omfordeling: 
 

Helseforetak Dagens fordeling Ny fordeling Endring

Endring i % av 
dagens ramme 

til somatikk
Helse Finnmark HF 661 683                 612 343            (49 340)            -13,1 %
UNN 2 129 377              2 035 728         (93 649)            -6,3 %
Hålogaland 733 534                 755 358            21 824             4,7 %
NLSH 1 182 834              1 248 118         65 284             9,8 %
Helgeland 535 037                 590 918            55 881             15,8 %
Sum 5 242 465            5 242 465       0                      
 
Resultatet viser at det er UNN og Helse Finnmark som skal ha redusert basisramme tilskudd, 
mens Hålogalandssykehuset, NLSH og Helgelandssykehuset skal tilføres økt rammetilskudd.  
 
Det innstilles på å gi et skjønnsmessig tilskudd til Helse Finnmark på 50 mnok kr. Dette er 
begrunnet med at helseforetaket har større rekrutteringsutfordringer, store reiseavstander og 
mindre befolkningsgrunnlag som tilsier høyere enhetskostnader. I erkjennelsen av at 
Finnmark står overfor særskilte utfordringer og forventninger om økt aktivitet (og derved økt 
befolkning i fylket) foreslår vi i denne første versjonen av fordelingsmodell å legge inn et 
skjønnsmessig beløp til Helse Finnmark på 50 mill kroner i modellen. Versjon 1 av 
inntektsfordelingsmodellen gir da som resultat: 
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Rammefordeling ny modell
(tall i 1000 kr) Finnmark UNN Hålogaland NLSH Helgeland Sum 
Ambulanse 71 720                   76 896              56 271             58 932             49 233             313 052            
Luftambulanse 12 849                   5 924                -                   10 200             7 917               36 890              
Pasienttransport/Transport av helsepersonell 808                        1 873                565                  481                  2 083               5 810                
Psykisk helsevern 145 147                 380 296            118 778           354 966           75 955             1 075 142         
Rus 14 062                   59 611              41 627             15 536             7 789               138 625            
Midler til kapitalkostnader 41 600                   121 900            53 600             75 100             38 800             331 000            
Sum funksjoner eks somatikk 286 186                646 500          270 841         515 215         181 777           1 900 519        

Svalbard -                         13 000              -                   -                   -                   13 000              
Barentssamarbeid 600                        -                    -                   -                   -                   600                   
Pasienttelefon -                         -                    -                   650                  -                   650                   
Regional AMK -                         5 000                -                   -                   -                   5 000                
Arbeids- og miljømedisinsk senter -                         10 000              -                   -                   -                   10 000              
Nevromuskulært kompetansesenter -                         2 900                -                   -                   -                   2 900                
Senter for smittevern -                         3 500                -                   -                   -                   3 500                
Fagplan for geriatri/rehab/habilitering/diabetes/re 2 800                     10 125              3 000               7 150               3 000               26 075              
Utdanning/undervisning 819                        65 466              1 246               918                  951                  69 400              
Forskning -                         10 458              -                   -                   -                   10 458              
TNF-hemmere 10 153                   16 105              12 106             13 546             10 345             62 255              
Finnmarkstillegg 50 000                   -                    -                   -                   -                   50 000              

Behovskomponent 354 178                 540 481            487 411           479 337           396 917           2 258 323         
Kostnadskomponent inkludert strukturtilskudd 42 184                   474 463            67 002             190 549           55 586             829 785            
Intern mobilitet (70 676)                  192 555            (92 844)            33 473             (62 507)            -                   
Lab.oppgjør (20 320)                  28 457              (2 191)              (3 669)              (2 277)              -                   
Sum somatikk-funksjon 369 737                1 372 509       475 731         721 954         402 014           3 341 946        

Sum ny basisramme 655 923                2 019 009       746 572         1 237 169      583 791           5 242 465         
 
Omfordeling blir slik: 
 

Helseforetak Dagens fordeling Ny fordeling Endring

Endring i % av 
dagens ramme 

til somatikk
Helse Finnmark HF 661 683                 655 923            (5 760)              -1,5 %
UNN 2 129 377              2 019 009         (110 368)          -7,4 %
Hålogaland 733 534                 746 572            13 038             2,8 %
NLSH 1 182 834              1 237 169         54 335             8,1 %
Helgeland 535 037                 583 791            48 754             13,8 %
Sum 5 242 465            5 242 465       0                     -                   
 
 
Videre framdrift 
Det planlegges å behandle sak om inntektsfordelingsmodell i styret for Helse Nord RHF i 
juni. Det vil anbefales at modellen vil inngå som en del av beslutningsgrunnlaget for 
budsjettarbeid fremover. I budsjett 2006 er avsatt som sentral buffer 30 mill kroner som 
motvekt til at Hålogalandssykehuset og Helse Finnmark har fått anledning til å gå med 
underskudd. I 2007 oppløses denne bufferen og styret kan dersom det ønsker det, fordele 
disse 30 mill i budsjett 2007. Dermed vil modellen gi retning for budsjettarbeidet og mer 
presise planrammer for 2007. 
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